
ΕΤΑΙΡΙΚΌΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Ιστορικό
1993
Η αγάπη για το ξύλο και η τέχνη της επεξεργασίας του 
μοναδικού αυτού υλικού ήταν που ώθησε τους τρεις 
αδελφούς Κώτσια να ξεκινήσουν την οικογενειακή τους 
επιχείρηση – ένα εργαστήρι ξύλου που έμελλε να γίνει 
η αφετηρία του ομίλου VEKO. 

1996
Σημαντικός σταθμός στην πορεία της εταιρίας, καθώς 
επεκτείνει τη  δραστηριότητά της σε τομείς όπως 
η εισαγωγή ξυλείας κυρίως από Σκανδιναβία, η 
επεξεργασία αυτής, η εμπορία βιομηχανικών προϊόντων 
ξύλου και εξαρτημάτων επίπλων. 

1998-2000
Η VEKO επενδύει στην ενίσχυση της γραμμής παραγωγής 
με σύγχρονα  μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου και 
διευρύνει τους αποθηκευτικούς της χώρους στα 
8.500 τμ.

2002 

Η εταιρία συνεχίζει την επενδυτική της δράση στον 
τομέα παραγωγής ημιέτοιμων επίπλων από βιομηχανικά 
προϊόντα ξύλου τύπου DIY, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει 
το φάσμα πρώτων υλών με εισαγωγές από Ασία, 
Αμερική και Αφρική.

2003
Χρονιά σταθμός για την εταιρία, καθώς η ανοδική της 
πορεία δημιουργεί την ανάγκη για επέκταση  σε νέους 
χώρους. Έτσι η VEKO επενδύει σε νέες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στα Τίρανα, όπου στεγάζει γραφεία, 
εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους, σε μία 
επιφάνεια 14.000 τμ. 

VEKO… μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη 
εταιρική ταυτότητα με 25 και πλέον χρόνια 
εμπειρίας, τεχνογνωσίας και κουλτούρας στην 
τέχνη του ξύλου.

Η ιστορία μιας εταιρίας που ξεκίνησε ως ένα 
μικρό παραδοσιακό εργαστήριο και που χάρη 
στη διορατικότητα, το όραμα, την επιμονή 
και τους σαφείς στόχους των ιδρυτών, 
αδελφών Κώτσια, καθιερώθηκε ως μία από 
τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία ξύλου 
και το σχεδιασμό εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων.

Η VEKO επιλέγει και προσφέρει τα πιο 
αξιόπιστα ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα 
διατηρώντας ταυτόχρονα την ισορροπία 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΤΙΜΗ.



2005
Ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος, η 
εταιρία επενδύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
γραμμής για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων από 
την επεξεργασία ξύλου, συμμετέχοντας ενεργά στην 
προστασία του. 

2007
Η εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στον 
τομέα της εμπορίας δαπέδων εκπροσωπώντας 
κορυφαίες εταιρίες του χώρου, ενώ αυξάνει και τους 
αποθηκευτικούς της  χώρους με επιπλέον 7.000 τμ. 

2010
Η εταιρία επενδύει στη δημιουργία ενός νέου μπραντ 
στο χώρο του δαπέδου, που φέρει τη σφραγίδα της 
VEKO, με αρχική ονομασία Flooreco, ενώ στη συνέχεια 
μετονομάζεται και καθιερώνεται σε  VEKO Floor,  το 
οποίο συστήνεται μέσω μίας μοναδικής σύγχρονης 
έκθεσης 550τμ εκπροσωπώντας τις μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές εταιρίες και θέτοντας νέα πρότυπα στο χώρο 
του για τα δεδομένα της αγοράς.

2012
Εγκαινιάζεται η σύγχρονη γραμμή πλήρους 
ανακύκλωσης υπολειμμάτων από την επεξεργασία 
ξύλου, με αποτέλεσμα την παραγωγή του βιοκαύσιμου 
VekoPellets, ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, το 
οποίο διατίθεται στην εγχώρια και ευρύτερη αγορά.

2019-2020
Πιστή στην επενδυτική της πολιτική η Veko  αποκτά το 
μηχάνημα εμποτισμού ξυλείας  Wood Vacuum Pressure 
Impregnation Machine, με 6 κλάσεις εμποτισμού, 
καλύπτοντας έναν ακόμη τομέα δράσης στην επεξεργασία 
ξύλου.   

2017-2018
Η πιστοποιημένη παραγωγή προϊόντων του ομίλου 
επεκτείνεται με την παραγωγή των Veko Panel - μασίφ 
ξύλινα πάνελ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ενισχύοντας 
έτσι ακόμη περισσότερο την θέση του ομίλου στην εγχώρια 
και ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια.

2014-2015
Η εταιρία μέσω της D-Concept, σήμερα VEKO Concept, 
παρουσιάζει μία διαφορετική άποψη για το σχεδιασμό 
και την επίπλωση εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. Σε μία μοναδική έκθεση 1500 τμ φιλοξενεί 
τους μεγαλύτερους οίκους στο χώρο του design 
μετουσιώνοντας τη φιλοσοφία της μία καινούρια 
πρόταση αισθητικής.





Η ανώτερη ποιότητα, η προηγμένη τεχνολογία, ο 
επαγγελματισμός και η σοβαρότητα, ο σεβασμός προς τον 
καταναλωτή και το περιβάλλον, συνιστούν τη φιλοσοφία 
μας και εμπνέουν το όραμα της εταιρείας ως ηγέτιδα και 
σημείο αναφοράς σήμερα και στο μέλλον.

• Η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
• Η συνεχή επένδυση στη σύγχρονη τεχνολογία
• Η διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων και διανομής
• Η επένδυση στην κατάρτιση και την εξειδίκευση του   
   προσωπικού
• Η αποτελεσματικότητα και αύξηση της παραγωγικότητας
• Η ανάπτυξη των εξαγωγών
• Ο σεβασμός στον πελάτη
• Η φροντίδα για το περιβάλλον  
• Η συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη

Η φιλοσοφία μας

Μέλημά μας είναι: 



Με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης
στοxεύουμε στην επίτευξη τριών στρατηγικών στόχων:

•Την καθιέρωση της εταιρίας ως ηγέτιδα στην εγχώρια αγορά και     

   την εδραίωση της στις αγορές του εξωτερικού.

•Τη διάθεση υψηλής τεχνολογίας προϊόντων ανώτερης ποιότητας.

•Την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με την αγορά,
    παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στις αξίες μας: 
   ποιότητα, πρωτοτυπία και σεβασμός στον καταναλωτή. 

Η στρατηγική μας 



Τμήμα Παραγωγής

Τμήμα Σχεδιασμού

Τμήμα Μάρκετινγκ

Τμήμα Πωλήσεων

Τμήμα Εξαγωγών

Τμήμα Οικονομικών 

Τμήμα Εισαγωγών & Logistics

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού





Αναπόσπαστο μέρος της οικογένειας VEKO και της επιτυχίας της 
αποτελούν οι 100 και πλέον εργαζόμενοί της, πολλοί εκ των 
οποίων ξεκίνησαν την πορεία τους μαζί με την ίδρυση της εταιρίας.  

Αναγνωρίζοντας και σεβόμενη την συνεισφορά τους η εταιρία 
επενδύει συνεχώς στην κατάρτιση και την εξειδίκευση τους, για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αυξανόμενων απαιτήσεων 
των καταναλωτών και της αγοράς. 

Η φροντίδα και ο σεβασμός στους εργαζομένους, οι ίσες ευκαιρίες 
για όλους, η διατήρηση ευχάριστου, αποτελεσματικού και κυρίως 
ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος είναι θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά της εταιρείας και η προτεραιότητά της.

Η Δύναμή μας



Η VEKO συνεργάζεται 

με τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές από όλο τον 

κόσμο,  εισάγοντας και 

προσφέροντας υψηλής 

ποιότητας ξυλεία.

Η Veko και τα πρϊόντα 

της  φέρουν πιστοποιηση 

της TUV Austria 

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007



• Σκανδιναβική ξυλεία
• Ξυλεία Κεντρικής Ευρώπης

• Σκληρή και τροπική ξυλεία

• Βιομηχανικά Προϊόντα ξύλου   
   και εξαρτήματα



Veko 
προϊόντα

• Ταβάνια 

• Πατώματα & Deck 

• Κορνίζες & Γωνιόκρανα  

• Σοβατεπί 

• Πρεβάζια 

• Αρμοκάλυπτρα 

• Κουπαστές 

• Διάφορα  προφίλ 

• Πλανισμένη ξυλεία

• Καδρόνια





Η Veko πάντα ευαίσθητη σε θέματα του 
περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση ήδη ενταγμένη 
στις βασικές της λειτουργίες, το 2012 επενδύει 
σε μία σύγχρονη γραμμή παραγωγής pellets. 
Με την πλήρη ανακύκλωση των υπολειμμάτων 
επεξεργασίας ξύλου (σκανδιναβικής κυρίως 
προέλευσης) παράγονται τα Veko pellets 
εξαιρετικής ποιότητας.    

Ανακύκλωση 
& Περιβάλλον 



χάριν της καθαρής πρώτης ύλης που 
χρησιμοποιείται, χαρακτηρίζονται από 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, έλλειψη 
εκπομπών κατά την καύση και χαμηλή 
περιεκτικότητα σε τέφρα, 100% φιλικά 
προς το περιβάλλον.   

Τα Pellets Veko



ΕΜΠΌΤΙΣΜΕΝΗ  
ΞΥΛΕΙΑ

Το ξύλο ως ζωντανός οργανισμός υφίσταται 
ορισμένες αλλοιώσεις όταν εκτίθεται σε 
εξωτερικούς χώρους, όπως η σήψη από 

μύκητες και η διάβρωση οφειλόμενη σε έντομα. 
Ο εμποτισμός έρχεται να δώσει τη λύση, 

εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία του 
ξύλου από τους κινδύνους αυτούς. 

Με τη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού 
για τον εμποτισμό ξυλείας και την εφαρμογή 
ειδικού εμποτιστικού υλικού, επιτυγχάνονται 

διαφορετικές κλάσεις εμποτισμού, 
εξασφαλίζοντας πολλαπλάσια διάρκεια ζωής 

του ξύλου.





Veko Panel 
Με τη σύγχρονη τεχνολογία Grecon – Weining, παράγονται και διατίθενται τα μασίφ ξύλινα πάνελ – ένα προϊόν 
υψηλής ποιότητας από ξύλο οξιάς, δρυός, πεύκης, ελάτης, Niangon, Iroko, κλπ, διαθέσιμα άμεσα σε στάνταρ 
διαστάσεις, καθώς και σε ειδικές κατόπιν παραγγελίας.





Δάπεδα και Aξεσουάρ

VEKO FLOOR ένα brand που κουβαλάει γνώση και εμπειρία στο χώρο του δαπέδου, καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα όλων των ειδών και προσφέροντας τη δυνατότητα διακόσμησης με υψηλή αισθητική των 
χώρων σας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άνεση και μοναδική ποιότητα.
Αξεσουαρ και ότι άλλο σχετικό με το δαπεδο, από την τοποθέτηση έως τη συντήρηση, διατίθενται 
παρέχοντας ολοκληρομένες λύσεις σε κάθε περίπτωση. 







Έπιπλα και
Είδη διακόσμησης
Η πολυδιάστατη εμπειρία και η άποψη για τη διακόσμηση 
και το design ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία VEKO CONCEPT 
παρουσιάζοντας έπιπλα και αντικείμενα από την παγκόσμια αγορά,
εκπροσωπώντας κορυφαίους οίκους στο χώρο του design.

Το εύρος των επιλογών, σε στυλ, γραμμές, υλικά και σχέδια 
στόχο έχουν την ανάδειξη της προσωπικής αισθητικής και της 
μοναδικότητας του κάθε καταναλωτή.  

VEKO CONCEPT για τη διακόσμηση των χώρων σας κομψότητα, 
ποιότητα, άνεση και υψηλή αισθητική, με την υπογραφή διάσημων 
διεθνών οίκων.







Έργα μας

ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΑ & RESORT

•  MARITIM PLAZA   •  TIRANA INTERNATIONAL

•  ROGNER   • UNIK   (ΤΙΡΑΝΑ)

•  TROPICA   •  FLOWER    (ΔΥΡΡΑΧΙΟ)

•  DEMI   •  LAPA    (ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ)

•  DUKA    (ΑΥΛΩΝΑ), κ.α. 

ΕΜΠΌΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

•  TIMBERLAND   •  PIERRE CARDIN   

•  VODAFONE SHOPS    (ΤΙΡΑΝΑ)

ΔΗΜΌΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

•  ΘΕΑΤΡΟ ΟΠΕΡΑΣ & ΜΠΑΛΕΤΟΥ  

•  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

•  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ TIΡANΩΝ   •  OSSHE   

•  ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

•  ΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

    ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

•  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK  

•  TEPERFORMANCA – CALLCENTER 

•  ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ   ΡΩΣΙΑΣ, KINΑΣ, ΚΟΥΒΈΙΤ

•  MEDIA: EURONEWS & TOP CHANEL, κ.α.

ΑΘΛΗΤΙΚΌΙ ΧΩΡΌΙ & 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

•  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ   

•  REPEAT FITNESS & WELLNESS CLUB

•  NOBIS WELLNES CENTER, κ.α.

ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ & BAR

•  GAMBERO   •  ARTIGIANO   

•  SOPHIE - ΑΛΥΣΙΔΑ KAΦE  

•  BAR  SEGAFREDO

    (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ NENE TEREZA) 

•  CITY ART CAFFE    •  PEPPER  LOUNGE

•  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BOUTIQUE PADAM, κ.α. 

ΚΑΤΌΙΚΙΕΣ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ 
ΚΤΙΡΙΑ

•  KONTAKT-ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SIRI & MANGALEM 21 

•  VILA “ROLLING HILLS” & “KODRA E DIELLIT”    

    (ΤΙΡΑΝΑ) 

•  EUROCOL-SHKEMBINJTE E BARDHE    

    (ΔΡΥΜΑΔΕΣ)  κ.α.



Olympic Stadium

Maritim Hotel Plaza

Residences

OSSHE Office



      

Rruga Industriale 62,  
Tiranë, Albania,
Postal Code 1029

Phone: +355 42 407 400 
 

Mobile: +355 69 403 5110

Vrisera, Gjirokastër 
Postal Code 6006

Phone: +355 88 490 009 

Mobile: +355 69 40 35 111

info@veko-al.com | www.veko-al.com


